
     
FREVO 

OBJETIVO 

Compreender os elementos constitutivos da dança que configuram a execução do frevo;  

Experimentar a técnica gestual  do frevo ; 

Identificar o universo que engloba a cultura popular, apropriando-se dela pelo processo de 

criação coletiva. 

AVALIAÇÃO 

Participação do aluno que deverá demonstrar interesse à atividade, questionando 
gestualidades e se apropriando da movimentação, identificando e superando suas 
dificuldades. Uso do diário de bordo e transcrição de um breve relato sobre as aulas, no qual 
deverá constar o histórico, termos e definições apresentados. 

 

REFLETINDO SOBRE A AVALIAÇÃO 

Sobre os alunos – Os alunos devem apresentar-se disponíveis para as aulas, com uma postura 

questionadora e propositiva. O uso do diário de bordo será um mecanismo concreto de 

avaliação, pois os alunos deverão recorrer às suas anotações e observações para dialogar e 

expor-se durante as aulas. 

Sobre a atuação do professor  – O professor deverá manter o controle das aulas, pautando 

sempre para o aprendizado coletivo. Assim, o professor possui maior conhecimento das aulas, 

esclarecendo dúvidas e levantando outras, deixando que o aluno contribua com os diálogos e 

interferências nas aulas. Oriente o uso do diário de bordo, para que este material cause 

motivação e/ou interesse no aluno. 

MATERIAIS  

Aparelho de som, aparelho de DVD, quadro, giz, computador, imagens, vídeos, textos, câmera 

fotográfica, filmadora, CDs, DVDs e outros. 

 

 

 

 

 

 



     
1ª AULA 

 “A cultura espontânea – sentir, pensar, agir e reagir – decorrente da 

experiência peculiar de vida de qualquer coletividade humana, integrada na 

sociedade letrada, é o objeto do folclore, ciência sociocultural. E as formas, 

fatos ou fenômenos dessa cultura, verificada a espontaneidade da criação 

ou aceitação por determinado agrupamento social que os situam em campo 

distinto ao da cultura erudita, popularesca ou de massas, podem ser 

ordenados(...), distribuindo, de um lado, as coisas palpáveis, artefatos ou 

objetos (cultura material) e, do outro, o próprio comportamento do homem 

(cultura não material, imaterial ou espiritual).” (LIMA, 2003, p. 106.) 

 

Conteúdo 

Histórico 

Movimento 

Ações 

 

Expectativas de aprendizagem 

Inserir-se no universo do frevo a partir de suas referências históricas; 

Identificar partes do corpo e movimentos que predominam na execução do frevo. 

 

Atividades 

Previamente,utilize o  tutorial de como baixar os vídeos do youtube para o computador, para 

serem gravados em DVD e passados na sala de aula sem necessitar de internet; este processo 

será útil para suporte pedagógico. 

Com a ajuda de kit multimídia, inicie a aula com a apreciação de documentário do VÍDEO 1, 

conjuntamente com o  preenchimento do roteiro para estudo no ANEXO 1.  

Após este momento, apresente o Vídeo 2 e 3, que evidenciam a dança frevo. Questione sobre 

a execução dos gestos: 

- Qual parte do corpo se move? Com que freqüência? Em que níveis de altura estes 

movimentos são executados? Como se posicionam os dançarinos? Existem diferenças de 

ritmo? Quais movimentos predominam na execução da Dança? Como a dança frevo atinge a 

presença e a atuação social e profissional do indivíduo? 

Todas estas informações serão anotadas pelos alunos em seus diários de bordo. Utilize todo o 



     
tempo de aula para a coleta de dados e impressões, orientando a escrita e o uso do diário de 

bordo; se necessário baixe mais vídeos. Finalize o encontro indicando que a próxima aula será 

prática. 

 

Para saber mais 

MARQUES, Isabel. Dançando na escola. 4ª edição. São Paulo: Ed. Cortez, 2007. 

Anexos 

VÍDEO 1  
https://youtu.be/dOjnwbWYuog 
 
VÍDEO 2 – Apresentação imagética do frevo, apreciação estética: 
https://youtu.be/Nj17Ivej2Pw 
 
VÍDEO 3 – Trabalho social e alcance da dança popular: 
https://youtu.be/qTByhT4uUcY 

 

Anexo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/dOjnwbWYuog
https://youtu.be/Nj17Ivej2Pw


     
Anexo 1 

Roteiro para estudo do documentário frevo – Expedições 

Este roteiro de estudo tem por objetivo fazer com que o estudante identifique o maior 

número de referências históricas, elementos cênicos, musicais e de dança. 

REFERÊNCIAS HISTÓRICAS 

- 1907: primeiro registro da palavra FREVO. 

- Da palavra ferver surge o frevo. 

- Dança e estilo musical que nasceu primeiro em Recife, fortalecendo-se em Olinda; 

manifestação cultural que acompanhou o processo de urbanização do Brasil no século 

20. 

- Momento de pluralidade cultural, disputa do espaço público entre a plebe e a elite, 

que na época brincava o carnaval com influência européia. 

- Áreas próximas do porto, bairro São José, dão origem ao frevo de rua. 

- As referências urbanas e a expansão da sociedade levam o povo para a rua, criando 

uma relação que amedronta a elite, pois, a princípio, com a violência entre blocos 

incitada pelos partidos políticos que contratavam os capoeiras para protegerem os 

aliados, a polícia começa a impedir a brincadeira e a dança de maneira truculenta.  

- Época em que as relações de embates sociais e a reformulação da estrutura social 

forçam a classe media a recolher-se e a classe mais pobre toma as ruas. Ainda com 

resquícios da escravidão, a república e a burguesia se deparam com uma manifestação 

de rebeldia e a exaltação à alegria no exato momento em que o país busca novas 

maneiras de relacionar-se com o mundo 

- A matriz do frevo é compartilhada por portugueses e africanos que deram forma a 

esta manifestação cultural, o verdadeiro significado da mistura de cores, festa e muita 

música.  

- ANOS 30 Começou as divisões entre frevo de rua, frevo canção e frevo de bloco.  

- No frevo de rua era proibida a presença das mulheres. A partir dessa época, em que as 

proibições dos brinquedos populares se tornam constantes pelo pensamento político, o 

FREVO DE BLOCO atende a um modelo de carnaval mais contido, no qual as 

mulheres participam pela presença do coro feminino, resquícios das serenatas  

portuguesas. 



     
 

 

 

ELEMENTOS CÊNICOS 

- Sombrinha colorida; 

- Formação de blocos; 

- Estandartes nos blocos. 

 

 

 

ELEMENTOS MUSICAIS 

- Ritmo dançante característico do carnaval de Pernambuco; 

- FREVO DE RUA – composto pelas orquestras de metais; 

- Bandas militares predominavam na execução no século 19; 

- FREVO DE BLOCO – Dobrados, maxixes, polcas e mazurcas; 

- Anos 20 e 30: o frevo se caracteriza como mais tranqüilo, executado com menos 

metais. O FREVO DE BLOCO incorpora o coro feminino em uma evolução mais 

afinada, andando e cantando. Formação de orquestras de paus e cordas, inserindo 

outros instrumentos como banjo, violinos e pandeiros. 

- FREVO CANÇÃO – execução melódica, introdução instrumental seguida de versos 

cantados. 

 

 

ELEMENTOS DE DANÇA 

-  Dança do frevo – leva o nome de PASSO. 

- Primeiros passos associados aos negros e à capoeira (executada como movimentos de 

defesa); presença negra de luta, a cadência do dobrado e a ginga da capoeira são 

identificados como base da movimentação. 

-  FREVO DE RUA – executar o passo, livre, extravasar; 

-  FREVO DE BLOCO – tranquilo, andando e cantando. 

- FREVO ESPETÁCULO – passos sincronizados e sofisticados, teatro que conta a 

história do frevo e sua propagação. 



     
-  Construção de grupos de dança. 

Exemplo: Guerreiros do Passo – projeto independente, no qual executa aulas de dança 

de 1 a 2 horas, em praças, gratuitamente, oportunizando experimentações gestuais, 

passeando pelo Frevo, Coco, Caboclinho, Maracatu e Ciranda. 

- Construção de repertórios cênicos que contam a história do frevo. 

Exemplo: Cia Trapiá de Dança – caracteriza o Frevo espetáculo, teatralizando as 

apresentações com passos sincronizados e sofisticados. 

-  Manifestação cultural fomentada pela vontade de explodir na dança. 

- Antigamente foram codificados mais de 220 passos de frevo. Hoje novos passos 

surgem a cada ano. Tradicionalmente surgidos da capoeira como tesoura, chute de 

frente, tramela, foram se aproximando da realidade dos trabalhadores braçais como 

ferrolho, martelo e formigueiro. 

- Possui influências de culturas distantes como a dança eslava, saltos, carpatos. Até em 

Hollywood o frevo possui inspiração como o passo “passeio na pracinha”, revisitados 

nos musicais americanos. 

- Dança popular que agrega a todos. Dos dedinhos para cima, as tesoura, carpados, 

qualquer passo vira frevo. Não precisa ser nenhum bailarino especial, todos dançam, de 

5 a 90 anos; 

- Outros passos: Saci-Pererê, Pernada pra frente, Ponta de pé e Calcanhar, Pulinhos; 

- No ano de 2007 houve o inventário em Recife e Olinda realizado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que oficializa o FREVO como 

patrimônio imaterial do Brasil. Assim se torna patrimônio do homem brasileiro, que 

possui a necessidade humana de espalhar-se na rua para dançar e brincar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
2ª AULA 

A Dança é área de conhecimento, de expressão, um modo cognitivo-

afetivo de se relacionar com o ambiente, pensá-lo, entendê-lo e 

senti-lo. Ao ensiná-la, pretendemos a formação de um corpo 

pensante, criador; um corpo representativo de seres sociais em 

movimento, sujeitos e participantes ativos de um contexto 

multicultural. Na contemporaneidade, tal contexto exige, cada vez 

mais, um repertório corporal ampliado. A produção de diferentes 

coreografias e a leitura de textos corporais e gestuais representam 

possibilidades de expandir valores culturais, artísticos e estéticos 

sobre o mundo, contribuindo para o diálogo com a diversidade social, 

étnica, identitária, sexual e para diálogos consigo mesmo. 

(Currículo em Debate, Caderno 5, p.46) 

 

Conteúdo 

Movimento 
Ações 
Dinâmicas 

Expectativas de aprendizagem 

Localizar passos e movimentações específicas do frevo; 
 
Experimentar a gestualidade específica do frevo como agachamentos, flexão e extensão de 
joelhos, torção de coluna e a utilização dos braços. 
 

Atividades 

Com a ajuda de kit multimídia inicie a aula com apreciação dos Vídeos Referências 1 – 2 – 3. 

Os mesmos possuem execuções detalhadas de movimentos, passos específicos do frevo. 

Pontue claramente a execução motora, mecânica, dos movimentos e em experimentação livre 

todos copiam, tentam, dançam estes passos. Ao professor cabe destacar as partes do corpo 

que são ativadas, os gestos e a fluência destes. 

Construa uma dinâmica de experimentações gestuais livres, utilizando o aparelho de som 
como suporte didático; utilize músicas regionais e típicas do nordeste que caracterizem o 
frevo, revisitando a todo momento os vídeos e imagens apresentadas. (Utilizar link ce músicas 
de frevo para baixar). 
 
Durante as experimentações dos alunos, explane sobre os elementos que configuram a dança, 
dando ênfase ao movimento, partes do corpo, ações, espaço, dinâmicas e relacionamento 
(flexão e extensão de joelhos, agachamentos, torção de coluna, pequenos e grandes saltos, 
cruzamento de pernas, uso de ponta de pé e calcanhar, movimentos de braços, etc.). 



     
 
Identifique as dificuldades de execução dos gestos pelos alunos e apresente mecanismos de 
superação e adaptação dos mesmos para que todos consigam assimilar a execução. Exemplo: 
não descer até o nível baixo para executar a flexão total de joelhos, diminuir o ritmo de 
execução dos passos, movimentar apenas um dos braços, ou pernas, quando a coordenação 
motora do estudante não proporciona a execução de ambos os membros ao mesmo tempo e 
tantas outras possibilidades de adaptação de gestos. 
 
 
Para saber mais 

GOIÁS, Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Ensino Fundamental. 

Reorientação Curricular do 6º ao 9º ano. Currículo em Debate, Caderno 5. Goiânia: Poligráfica, 

2009. 

 

Vídeos Referências 

VÍDEO 1  
https://youtu.be/wt31pbj_isc 
VÍDEO 2 
https://youtu.be/kvpCvaljQ-M 
VÍDEO 3 
https://youtu.be/Ho-kXsmwD3s 
 
Para baixar: 
 
http://www.4shared.com/folder/X0zF41Xe/frevos_de_rua_vol.html 
 
http://www.4shared.com/folder/PH0TkCvP/frevos_de_rua_vol.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wt31pbj_isc
https://youtu.be/kvpCvaljQ-M
https://youtu.be/Ho-kXsmwD3s
http://www.4shared.com/folder/X0zF41Xe/frevos_de_rua_vol.html
http://www.4shared.com/folder/PH0TkCvP/frevos_de_rua_vol.html


     
3ª AULA 

Os exercícios de improviso em dança permitem que os arte-educadores 

observem nos praticantes quais são suas tendências expressivas, quais seus 

“esforços de base”. Nesse processo, propõem-se atividades que levem à 

prática de outras qualidades para assim ampliar possibilidades expressivas. 

A identificação de facilidades e dificuldades por parte de cada participante é 

uma bússola que indica onde precisa investir para chegar a conseguir aquilo 

que não está ainda em seu repertório de movimentos. (BOTELLI, 2012, p. 

293.). 

 

Conteúdo 

Movimento 

Corpo Dançante 

 

Expectativas de aprendizagem 

Analisar o repertório corporal individual, identificar dificuldades e facilidades na execução dos 

gestos do frevo; 

Localizar características específicas de execução dos gestos de frevo referentes a gênero e 

tipos físicos; 

Fomentar processo de criação coreográfica coletiva, mecanismo que trará propriedade aos 

movimentos e coreografias criadas pelos estudantes. 

Atividades 

Forme um círculo de improviso livre, ao som das músicas de frevo baixadas nos links 
apresentados em AULA 2. Todos os estudantes entrarão e executarão gestos, passos, células 
coreográficas identificadas nas aulas iniciais. 
 
Após esta experimentação, divida o círculo em pequenos grupos, nos quais os alunos 
construirão células coreográficas com movimentos simples do frevo. Cada estudante, um a 
um, propõe novo movimento ao seu grupo. O professor pondera a dificuldade de uns e a 
facilidade de outros (esclarecendo que as diferenças são naturais, aceitáveis e fazem parte do 
universo da dança: cada ser humano possui uma história corporal distinta e única). 
 
Escolha uma única música, juntamente com os alunos, para a construção de células 
coreográficas. Todos os alunos deverão executar os movimentos de todos. Caso algum 
estudante não consiga executar o movimento do outro, o professor adapta o movimento, ou o 
próprio proponente apresenta esta adaptação. Tudo em seu próprio grupo. 
 
Encerre a aula pedindo para que todos anotem em seus diários de bordo as próprias células 



     
criadas, para registro e anotação em dança, usando também celulares para gravar a execução 
das movimentações. Na próxima aula todos apreciarão o trabalho de cada grupo. 
 
 

Para saber mais 

BOTELLI, Mabel Emilce. A rede rendada: Tecendo a criação coletiva em Dança. Tese 

(Doutorado em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social) – EICOS, Instituto de 

Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 

Para baixar: 
 
http://pos.eicos.psicologia.ufrj.br/wp-content/uploads/mabelbotelli.pdf 

 

 

 

4ª AULA 

É necessário estimular com muita cautela tanto uns como outros para evitar 

a entronização de pequenos ídolos, com as nefastas consequências de 

preconceitos, rivalidades, divisões, retraimento e ressentimento. Os que 

captam com velocidade uma combinação de movimentos podem ser 

designados às vezes para ajudar seus companheiros mais lentos a dominar a 

sequência. Por seu lado, os realizadores menos brilhantes podem, em caso 

de boa memória e assistência, ser designados para mostrar a seus 

companheiros, ausentes, à aula anterior, o trabalho realizado. (OSSONA, 

1988, p. 140.). 

Conteúdo 

Movimento 

Espaço 

 

Expectativas de aprendizagem 

Visualizar as possibilidades espaciais de execução da dança; 

Construir formas distintas de localização espacial; 

Registrar atividades; 

Estruturar repertório coreográfico. 

http://pos.eicos.psicologia.ufrj.br/wp-content/uploads/mabelbotelli.pdf


     
 

Atividades 

Inicie a aula com momento de apreciação de cada coreografia construída por todos os grupos. 
Ótimo momento para registro de atividades, filmagens e/ou fotografias. 
 
Instigue os estudantes a observarem quais os lugares onde o frevo é executado; eles podem 
ser alterados? Podemos deslocar a execução de uma dança de um lugar para outro? Como isso 
ocorre? Por que no carnaval o frevo acontece na rua e não no palco? 
 
Construa outros meios de ocupação espacial para executar a dança. Exemplo: se estavam 
dançando na sala de aula, leve os alunos para o pátio; se dançarem em grupos pequenos, 
experimente aumentar o número de alunos, e vice-versa; altere frentes de direcionamento da 
dança; como seria dançar com algum elemento cênico no espaço? 
 
Trabalhe com a execução dos movimentos com a característica de espaço pequeno (execução 
dos gestos próximos do corpo) e espaço grande (execução longe do corpo). 
 
Após estas experimentações comece a construção de uma única coreografia a partir da 
união/colagem de todas as células coreográficas construídas pelos grupos. Passo a passo as 
sequências são apresentadas, interligadas e, concomitantemente apreendidas por todos, o 
aluno se tornará o professor, o coreógrafo, ensinando o seu movimento ou a célula criada 
pelo seu grupo a todos da sala. O produto final, a coreografia de frevo, será montada 
coletivamente pelos alunos e pelo professor, fomentando um espaço de autonomia e 
democracia sensível e criativa para a finalização da coreografia. 
 
Ao término da aula peça que os alunos memorizem a coreografia. A sequência de gestos e 
passos construídos poderão ser transcritas/anotadas em seus diários de bordo e/ou 
registradas em filmagens. Informe que no próximo encontro a estruturação dos elementos 
estéticos da coreografia e do momento de apresentação da dança serão definidos. Portanto, 
que tragam elementos materiais, ideias, roupas, tintas, tecidos, tudo o que possa contribuir 
para a plasticidade da apresentação da coreografia criada. 
 
A contribuição do professor para a cena pode ser a proposta de projeções de imagens pré-
selecionadas durante a execução da dança. Segue ANEXO  site com obras da artista Susan 
Joarlette com imagens tipicamente brasileiras para inspirar. 
 

Para saber mais 

OSSONA, Paulina. Educação pela dança. São Paulo: Summus, 1998. 

ANEXO 
 
http://www.susanjoarlette.com/pgXIII.htm 
 

 

http://www.susanjoarlette.com/pgXIII.htm


     
5ª AULA 

5. Resta constatar – e não é coisa de somenos importância – que a dança é 

um fenômeno social, ocasião de encontro entre seres humanos. Nada de 

vedetes, nada de bons ou maus dançarinos, mas um grupo de crianças cujas 

sensibilidades e possibilidades convergem para uma criação coletiva na qual 

cada uma delas encontra margem para expressar-se. (PORCHER, 1982, p. 

168.) 

Conteúdo 

Movimento 
Espaço 
Dançarino 

Expectativas de aprendizagem 

Estruturar repertório coreográfico; 

Investigar e definir a estética, a construção do figurino e a interpretação dos movimentos. 

Atividades 

O professor começa a aula com apresentação de sua proposta de projeção; após este 

momento os alunos expoem os materiais recolhidos e pesquisados para a construção estética 

da coreografia e dos figurinos. Decidem sobre roupas, modelos de vestuário para homens e 

para mulheres ou tudo igual, se usarão objetos nas mãos ou tecidos coloridos para representá-

los, se pintarão o corpo, se algum aluno pensou na forma de iniciar e terminar a apresentação. 

Segue ANEXO artesanato para fabricação de sombrinhas de frevo com garrafas peti. Feche 

todas as etapas da apresentação. 

Retome a coreografia estruturada na aula anterior; se necessário utilize os vídeos gravados 

durante as aulas. Execute a movimentação para aquecimento corporal e lembrança da 

sequência coreográfica. Depois de todos estarem seguros com a movimentação, introduza  e 

experimente os elementos; efetive a estrutura cênica da apresentação logo após. 

A partir deste encontro todos os demais serão para ensaio e apropriação da dança. O 

professor deve definir com os alunos a data, o espaço e/ou o evento de apresentação, 

ponderando sempre a realidade da Unidade Escolar e a organização prévia feita pelo mesmo. 

Para saber mais 

PORCHER, Louis. Educação Artística: luxo ou necessidade?. São Paulo: Summus, 1982. 

 
ANEXO 
http://youtu.be/LiuXIVmK6Ug 
 

http://youtu.be/LiuXIVmK6Ug

